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Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Rubriek 1 - Enkele begrippen

Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis.

1. Verzekeringnemer
Onder verzekeringnemer wordt begrepen: de organisatie die werkt met vrijwilligers. Het kan gaan om een feitelij-

ke vereniging of een privérechtspersoon zonder winstoogmerk. Ook lokale afdelingen van een koepel komen in 

aanmerking.

Publieke rechtspersonen zoals gemeenten, OCMW’s, provincies of organisaties die onderhevig zijn aan een bijzon-

dere overheidsinvloed (bijvoorbeeld wanneer meer dan de helft van de bestuursleden deel uitmaakt van een 

openbaar bestuur of openbare instelling) kunnen geen gebruik maken van deze verzekering. Groeperingen waar-

van de financiële middelen voor meer dan de helft ten laste vallen van het provincie- en/of gemeentebudget, 

komen echter wel in aanmerking.

2. Verzekerden
Onder verzekerden wordt begrepen: de feitelijke vereniging, vzw of koepel voor zover zij aansprakelijk kunnen 

gesteld worden, alsook de vrijwilligers die voor deze organisaties vrijwilligerswerk verrichten. 

Daarnaast zijn ook de ouders van minderjarige vrijwilligers verzekerd, indien ze burgerlijk aansprakelijk zijn.

3. Vrijwilliger
Vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die voor een feitelijke vereniging, vzw of koepel een activiteit uitoefent. 

Zijn activiteit gebeurt onbezoldigd en is niet verplicht. De activiteit komt ten goede aan één of meerdere per-

sonen, andere dan wie de activiteit verricht, een groep of de samenleving.

De activiteit wordt niet ingericht in familie- of privéverband en wordt evenmin uitgevoerd in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

4. Feitelijke vereniging
Elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit 

organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige 

winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van 

de vereniging.

5. Schade
De polis maakt een onderscheid tussen lichamelijke en stoffelijke schade. Lichamelijke schade omvat de fi-

nanciële en morele gevolgen van een lichamelijk letsel van een persoon, zoals het inkomensverlies, de medische, 

transport- en begrafeniskosten en andere dergelijke schade. Stoffelijke schade is te definiëren als: elke beschadig-

ing, vernieling of verlies van zaken of iedere schade geleden door huisdieren.
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Rubriek 2 - Wanneer is de verzekering van toepassing

1. Gedekte waarborgen
De gedekte waarborgen zijn:

- Burgerlijke aansprakelijkheid;

- Rechtsbijstand;

- Lichamelijke ongevallen.

Deze waarborgen zijn verzekerd tijdens de activiteiten gelieerd aan het vrijwilligerswerk, inclusief verplaatsingen 

van en naar de verzekerde activiteit. Het begrip ‘weg van en naar’ wordt geïnterpreteerd zoals dit voor het begrip 

arbeidsweg in de wetgeving op de arbeidsongevallen (Wet van 10 april 1971) is opgesteld.

2. Territoriale reikwijdte
De verzekering geldt wereldwijd (met uitzondering van VSA en Canada) op voorwaarde dat de organisatie in België 

is gevestigd.
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Rubriek 3 - Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid

1. Omschrijving
Deze verzekering dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de 

verzekerden als gevolg van lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt aan 

derden in gevolge de verzekerde activiteiten.

Onder burgerlijke aansprakelijkheid verstaat men de verplichting die het herstel van schade aan anderen berok-

kend voorschrijft en die – bestaande buiten elke contractuele verplichting – onder meer voortvloeit uit de artikel-

en 1382 tot 1386 bis en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of uit de overeenstemmende buitenlandse wetteli-

jke bepalingen of uit artikel 5 van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

De waarborg geldt voor de schadegevallen die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk en op de weg van en 

naar de vrijwilligersactiviteiten.

2. Bijzondere gevallen

Schade aan gebouwen en hun inhoud
De verzekering geldt voor de schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen, met hun inhoud die bij gelegenheid en 

tijdelijk (maximum 30 dagen per jaar) door de organisatie gebruikt of gehuurd wordt. Ook schade die ter gelegen-

heid van reizen veroorzaakt wordt aan hotelkamers of andere gelijkaardige accommodatie is verzekerd.

Schade aan toevertrouwde voorwerpen
De verzekering geldt voor de schade aan de roerende goederen die door derden aan de vrijwilligers werden toev-

ertrouwd om te behandelen of te bewerken, dan wel te gebruiken, te huren of te lenen.

Uitgesloten zijn de schade aan goederen van de organisatie, schade door diefstal, verlies of verdwijning, schade 

aan motorvoertuigen. 

Deze waarborg omvat bijvoorbeeld schade aan een tent geleend voor een fuif.

Het verschaffen van drank en etenswaren
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door drank of voedsel. Het meest klassieke voorbeeld hiervan is 

voedselvergiftiging na een door een vereniging aangeboden maaltijd. 

Eigen voertuigen
De vrijwilliger is verzekerd voor zover de verzekerde geen beroep kan doen op een andere verzekering: indien de 

vrijwilliger met een eigen auto een verkeersongeval veroorzaakt, wendt hij zich tot de verzekeraar van zijn autopolis.

Materialen en voertuigen van derden
Voor zover de verzekerde organisatie aansprakelijk is, wordt de waarborg verleend voor de schade aan materieel 

van derden die bij de organisatie werken uitvoeren. Is eveneens verzekerd: de aansprakelijkheid van de organisa-

tie voor de schade veroorzaakt aan voertuigen van derden die gestald zijn op de terreinen van de organisatie.

Burenhinder
De verzekering geldt voor burenhinder, bedoeld door art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de 

schade het gevolg is van een ongeval (dus een plotselinge en voor de verzekerde onverwachte gebeurtenis). Zuiver 

onstoffelijke schade is niet verzekerd.

Milieuschade
Aansprakelijkheid voor milieuaantasting is verzekerd op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval.
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Burgerlijk verweer
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van verzekeraar en verzekerde samenval-

len, heeft de verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrij-

den. De verzekeraar kan de benadeelde vergoeden indien daartoe grond bestaat.

3. Verzekerde bedragen
- Voor lichamelijke schade tot 21.158.412 euro ( aan actuele index 30/06/2007);

- Voor materiele schade tot 1.057.921 euro (aan actuele index 30/06/2007);

- Schade aan toevertrouwde goederen tot een maximum van 25.000 euro;

- Schade aan gebouwen tot een maximum van 250.000 euro met een vrijstelling van 10 %, met een

- minimum van 125 euro en een maximum van 500 euro.

Behalve voor schade aan gebouwen, is er geen franchise ten laste van de verzekerde.
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Rubriek 4 - Verzekering rechtsbijstand

1. Omschrijving
De verzekering geldt per schadegeval en tot het overeengekomen bedrag. Ze omvat:

- strafrechtelijk verweer: de verzekering biedt strafrechtelijke verdediging in geval de verzekerde vervolgd 

wordt wegens een schadegeval dat gedekt is in de waarborg BA van deze polis.

- verhaal: de verzekeringsmaatschappij oefent in der minne of gerechtelijk verhaal uit op een derde die bur-

gerlijk aansprakelijk gesteld wordt, om schadevergoeding te bekomen van lichamelijke schade, stoffelijke 

schade en onstoffelijke gevolgschade. 

- onvermogen: wanneer de aansprakelijke voor de schade onvermogend blijkt en dit via rechterlijke weg 

bevestigd wordt, waarborgt de verzekeraar aan de verzekerde de betaling van de vergoeding die de recht-

bank hem toekent.

- borgstelling:  wanneer door de rechtbank aan de verzekerde borgstelling wordt gevraagd, betaalt de verze-

keraar dit bedrag vooruit, zodat de verzekerde in vrijheid gesteld kan worden of blijven. Dit geldt ook voor 

aanhouding in het buitenland.

- Voorwaarden: 

- De verzekerde vervult alle formaliteiten met het oog op terugbetaling van het voorgeschoten bedrag.

- Wanneer de borgstelling wordt verbeurd verklaard of wordt gebruikt voor het inlossen van een boete, 

dan betaalt de verzekerde het verschuldigde bedrag terug aan de verzekeraar.

2. Bepalingen
De verzekerde heeft de vrije keuze van advocaat of expert. Hij heeft het recht op één advocaat of expert en geeft 

diens naam door aan de verzekeraar. 

3. Verzekerde bedragen
De verzekeraar betaalt erelonen van advocaat of expert voor de volgende bedragen:

- strafrechtelijk verweer: 50.000 euro;

- verhaal: 50.000 euro;

- onvermogen: 15.000 euro;

- borgstelling: 12.500 euro.
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Rubriek 7- Lichamelijke ongevallen

1. Omschrijving
Lichamelijke schade wordt veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis met als gevolg lichamelijk letsel of over-

lijden. De oorzaak hiervan is uitwendig aan het organisme van de verzekerde.

Gedekte waarborgen bij een ongeval van de vrijwilliger zijn:

- vergoeding bij overlijden;

- vergoeding bij tijdelijke of blijvende invaliditeit;

- terugbetaling van medische kosten of zorgen.

2. Bijzondere bepalingen
Gelijkgesteld zijn:

- bevriezing, zonnesteek, brandwonden, vergiftiging, blootstelling aan giftige stoffen;

- verdrinking of verstikking;

- verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuringen;

- beten en steken van dieren en hun gevolgen;

- hernia en liesbreuk, indien ze zich plots voordoen en het gevolg zijn van inspanningen tijdens het  

vrijwilligerswerk;

- ziekte, besmettingen en infecties die rechtstreeks gevolg zijn van een gedekt ongeval;

- letsels opgelopen bij zelfverdediging of het redden van in gevaar verkerende personen of dieren.

3. Verzekerde bedragen
Geneeskundige zorgen
Alle medische behandelingskosten die het gevolg zijn van de gedekte waarborgen:

- verzorging;

- geneesmiddelen;

- hospitalisatie;

- eerste prothese;

- eerst tandprothese;

- esthetische chirurgie.

Sommige kosten worden ten laste genomen voor een maximumbedrag van 250 euro:

- medisch verantwoorde buitengewone vervoerskosten;

- thuistoezicht voor kinderen jonger dan 12 die verplicht thuis verblijven;

- vervoerskosten van plaats van vrijwilligersactiviteit naar ziekenhuis (indien opname noodzakelijk is).

Verder zijn gedekt tot een bedrag van 5.000 euro:

- repatriëring van stoffelijk overschot vanuit het buitenland;

- opsporings- en reddingskosten;

- repatriëring van het slachtoffer en van de begeleider van een minderjarig slachtoffer.

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
De verzekeraar betaalt de volledige of gedeeltelijke dagvergoeding volgens de vastgestelde graad van arbeidson-

geschiktheid. Deze vergoeding wordt uitgekeerd van de 31ste dag na het ongeval en tot uiterlijk 2 jaar na het on-

geval. Bij blijvende invaliditeit wordt een eenmalige vergoeding uitgekeerd evenredig aan de vastgestelde graad 

van invaliditeit met een maximum van 30.000 euro.

Overlijden
Indien het slachtoffer uiterlijk na 3 jaar overlijdt ten gevolge van het ongeval, wordt de nabestaanden een kapita-

al uitgekeerd van 12.500 euro.

Nabestaanden zijn:

- de samenwonende partner van de verzekerde;

- de ouders van de minderjarige verzekerde;

- de wettige erfgenamen tot de derde graad van de verzekerde in andere gevallen.
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Rubriek 8 – Uitsluitingen

Ongevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verzekerde of begunstigde. Hieronder verstaan we:

- alcoholintoxicatie of druggebruik;

- betrokkenheid bij vechtpartijen;

- deelname aan weddenschappen of uitdagingen;

- Roekeloze daden;

- ongevallen veroorzaakt door vuurwerk, springstoffen en munitie;

- ongevallen veroorzaakt door alpinisme, diepzeeduiken, bungeespringen, valschermspringen, deltavliegen, 

gevechtssporten, rafting, bobsleeën en skeleton;

- gevolgen die te wijten zijn aan ziekte of letsels die al voor het ongeval bestonden;

- vrijwillige verminking, zelfdoding of pogingen daartoe;

- schade aan of veroorzaakt door personeelsleden van de organisatie.


